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 نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 عجارملا ةلق نم نوناعي باشعألاو ءاذغلاب يوادتلا لاجم يف نيثحابلا نإف

 تافدارملا داجيإ ةبوعصو ءاهبارطضاو ةيبرعلا ةغللاب ةيبطلا تاتابنلا ءامسأ 5

 يف ءاوس هنع نوأرقي يذلا تابنلا ةقباطمو ةحص نم دكأتلل ةلوهسب ةيملعلا ةينيتاللا

 ليوطلا تقولا مهنم قرغتسي امم ةميدقلا ةيبرعلا بتكلا مأ ةثيدحلا ةيبنجألا بتكلا

 طقف دحاو تابن مسا نع ًاثحب ةفلتخملا بتكلا تارشع يف تاحفصلا نوبلقي مهو

 .سوؤرلا عدصيو «ممهلا طبثيو دهجلا فرتتسي امم

 انملاع يف ةدوجوملا ءاوس ةيبطلا تاتابنلا عوضومب يمامتها ل ذل نمو

 لخدأ تأدب ةلكشملا هذه نم ىتاناعم ةرثكو ةيبرغلاو ةيقرشلا دالبلا يف مأ يبرعلا

 .ةجاحلا دنع اهيلإ ةدوعلا ليهستل نييضاملا نيماعلا لالخ رتويبمكلل تامولعملا

 تارشع نوطب نم كلذ تعمج دقو «ايملاع ةفلتخملا ةيملعلا تاهجلا نم هيلع

 نوكت يكل ارارع اهتعجارو ةحيدتلا تاناوطيبألا“ ضير ةينجألاو ةيرعلا بنكلا



 هصقني  يرشب دهج لك عم لاحلا وه امك  رمألا لازي الف كلذ عمو

 .حيحصلا قيرطلا يف مامألا ىلإ ة ةوطخ لمعلا اذه نوكي نأ ىسع نكلو «ريثكلا

 هل ليزجلا يركش عم كلذ يف يل بتكي نأ أطخ دجو نإ- تعني لك قم ايجار

 ف
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 لمعلا اذه مامتإ يف مهاس نم لك ركشأ نأ الإ لاجملا اذه يف ينعسي الو

 ركشلا ليمج ينم مهلف «.نانفأ يتنباو قلاخلا دبع داعس :يخأ ةنبا ةصاخو

 .:كافرغلاو

 دنملاعلا هير ل محلا نأ اناوعو.ركخاو

 رأللا ليكم الر بسر
 ها8/19١51١//١٠١ نامع

 م0011



 :ةظحالم

 نيتالللا مينألا نسجت اقرب سيرهفلا "ا ذسب ةاذغإب ىف

 امأ .ةمدقملا يف تركذ امك هيلع يملاع قافتا دوجول

 ةلخادتم ةريثك تايمسم كانهف ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ءامسألا

 ىلإ ةجاحب يهو ميركلا ءىراقلا ظحالي امك فالخ اهيف

 انل نوكي دق ءاهتسرهفل ةبسانم ةغيص داجيإل ريبك دهج

 . كلذ مامتإل يلبقتسم دهج نيرخا ءالمزل وأ

 تاتابنلا ضعب كانه نأ ميركلا ءىراقلا ظحاليس امك

 مسالا ركذي ملو طقف يبرعلاو ينيتاللا اهمسا ركذ يتلا

 نم مغرلا ىلع يدل هرفوت مدع ىلإ كلذ دوعيو ؛يزيلجنإلا

 دالبلا يف هدوجو مدع وه ببسلا نوكي امبرو ءدهجلا لذب
 . مهدنع جراد مسا هل نوكي الف ةيبرغلا

 بقل
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 مزال 3 5 8016 /دادحلا فصرعلا /نيراجنلا ةبشع /ةروقدنش

 ظ 636165 50065 /حرجلا ةشيشح

 050 173115 30 /ريغص نوتيفنس / ةقوجاع

 ظ 0620 ممم ' 5 25 ةروقدنش فصرع

 413113 65023 813006, 1061« كراف

 4161213 64666 < | 6666 اك: 511115 ةزيبلا /اشابلا نقد / خبل

 ظ . عوالم ق0 3

 6161213 زان 55ام ه1( 1ع ريرحلا رجحش

 ماء عمأاا3 3م/ 6م زو ا 30/5 م1 / يلبج ناينذ /دسألا لجر

 ظ ةديسلا ةءابع /عابسلا فول
 ماوطعصأا|3 الانا 5 01681 516 /ةديسلا ءادر /دسألا لجر /ةلوذبم ةيلامك

 /ىدنلا ةلماح / ةليمخلا / ةضفلا ةشيشح

 جورملا ةيلامك
 م6115 128 آءانق انمأءورم 800 ءادمرلا غالا ةشيشح

 م1301 310 1الا م1530 مربش / لوكاع /لامج كوش /لوقاع

 623 م ا/آ30 000 60 /امزيلأ / يئاملا يعارلا رامزم

 زنعلا نذأ /امسيلا

 ماا قصص 11013 ماا قص أ انقلا

 ما[ وة 3703 13 010عص آءاباه6أ ةدنملأ

 مأ|1303 0| ءأمل5 06312116 011 ايرايلأ /ةيموث /موثلا ةشيشح
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 ماا انا ان[ 5أالاك 8625 03112 / مونيسرأ موث /بد 0
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 م1063 82 ةرقبلا تانيوع
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 ما 55 طم 8063من مانع /خرم
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 مم عامل 006 مالا3[53 م5016 | حصفلا راقش

 مم عاطالا7 013/605 اناا: مم عأ /يرب بذس /ت ونس /ثبشلا /ريلا باذس

 ةولح / منق
 م0663 3 م06ا163  كالملا ةشيشح

 001 01 طع طماإل 5051

 م15056130أ نال |[ 3 سرض مأ/سابسب

 م0150165 [[!ةانأ 3 زوم

 م10 423 يدنه ةدشق / يدنه لجرفس / ةطشق

 ا 116 عالع(1351150) ةعئاش ةيرانيتنأ /ةيسرب /طق لجر

2001 60315 

 يره ير راهن مان انوأ
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 مم1عططل 373 2

 مماطعطأ5و 3



 ا ا بي بيب

 ا 31115 00 6موأأذال يبرعلا مسالا

 تس ا بيبي بيبي بيبا

 رفصأ ناوحقأ

 / يرب بيرغ / يلع مأ خارف
 ناوحقأ /ضيبأ بكش

 نايبرق /ءارحصلا ناوحقأ

 تال اكاد ل قضم |6

 صاقرق

 ةلءانناتالا © كاي ع /يرطع جنوباب /ىنامور جنوباب

 فيرش ناوحقأ

 ررع

 تال/ععأ /ةعموأا 5 ولحلا عيبرلا بشع

 نالها يجئرف سنودقم / نوليسارطب / ىمور سفرك

 يجنرف سنودقم

 / حرجلا ةشيشح /رفصأ ميسرب
 ةدفاق اقول بانل ةقيشح

 قلستم ناجرم

 اك 0 عال»ا/عاعط

 ا 301/5 5

 (013) 6م

 31631 53م 00 / عبسلا كنح /ةكمسلا مف /مف ىبأ

 مسيت /لجعلا فنأ /روثلا فنأ

 ماسيس
 دقن

 (عاعرإل 5660 / سفرك / ىئام سفرك /يرب سفرك

 511211306 5200 سفرك / منق

 6315| ا/ ىطبن سفرك

 81161 85001 ْ رملا رذجلا

 03030130 ال عممم ىبينق ناشوخ

 (2 0101001 «0 ا انام طنا 6 ةنلوكنا /ايجالبكا

 م6ةطالأإ / (ىنادوس لوف) ديبعلا قتسف

 عج أط مانأ ضرألا قتسف / ضيبأ قتسف

 22156 52م3 18 بذاك غاشف

 مم عماوومص 5م 6م ىكيرمأ نيدران

 م6061 16 كالملا ةرجش

 011 عمنا 5111/6 عمل 66 بلطق /بقيق
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 مماطعامأ5 قرا/عط 5

 مما عطأ5 0 ن3

 مصاطعطأ5 065عمأأ

 مما عطأ5 أطال

 مماطعطصأ5 5مم 5

 مما عمل 13 طصعط 51 عااعمأ

 مصال 0 «3طأطالات 0001 انام

 مماط5عال5 6310| انام

 مماإلا|ا5 اانا ع6

 م0100 15

 مما 1 طاامالال ماك

 مما طالت 02م طأ انا

 مما/أ|!عو نوععأما

 مماانا7 5

 م م0 ع الاانا 005261110 | أمل

 م م0 عال مانال 2363 طاطانام

 م00118012 الانا 5

 م1 ة0طأو5 طل

 41١3113 طان01ة ال5

323 413113 

 م3115 2

 م1 انأان5 ط6



 سس يي ب بيبي

 ا 3113 00 عمواأ5ؤال 5 ييرعلا مسإلا

 ظ ظ

 / رمحأ ءانج/بدلا ريصع /عئاش بلطق
 هيبأ لتاق

 /دراملا نذأ /دوسأ ريصوب /نويطقرأ
 نيطقرأ /قالمعلا نذأ /نادرب

 /ريغصلا سقب / فاحز بلطق / بدلا بنع
 نارسيع / بيد بنع

 وشاكلا لثوك / ةقيرأ لخن /لفوف لخن
 نع

 نوميجرأ

 ةيريجرأ

 ايرهورما نيف نانا
 قاطقط

 انريإ/ طبس / فول
 ةوفص / ةفغ
 وف

 وق نوق /ةرطب

 لبجلا ةعيرز /لمجلا تايرذ /يسيصن

 يرارد

 رادع / ييصن

 ةيوعلم دئاورز

 (ركذلا) ليوطلا دناورز
 طقلا ناذأ

 رسل ةنكولوتسمأ ا دنازوزر ةطعلسر
 دئناورز

 قضيت | راما
 دانسبللا | ىريزدف [لصمرا ناوهص لدرخ

 مال

 51 حاط عراب ع

 8ان 006

85626111 

6 06315 

 م 6عج مهام

 ممم اكأإل م0ممال

 م1 0/1 ع2

 م37 0ال/ |

 811 اا 011

 هزم 01

 81 اان 01

11" 

01 811 

 ل0205

١/6 

 مم الأال5 ل5600

 ما انا 63

 /م1010513مإلا05 انال3-انا5ا

 20662 23[ ةعاطابز مة. [ةانأعأ

 م١ عموم ةعممطالا |[

 م1010 8

 مال[ عأج عقل م ل0

 م0[ عام 82

 م 0إ/ 0100 انا 3/55 اما

 م15 3 الا الانا 0

 م1510 5

 م1151103 13

 م41151103 اانا امانا

 م151103 طاق 0 انا

 م1510 42

 م5113 22

 م1510 ما 23

 م1510 12

 م1510 95

 م5101

 م5101 هعطأو ء عر 115

 م 151010عاأ3 |00اع

 م5101 31101

 م5001 0

 م1500 6182

 مام عما 202 الانا( 5

 م1012



 1111# عدوأاأذأل 6 يرعلا مسألا

 ريمحلا باكس /ليحك
 ناطع / طامح / طمح /ةونغ

 بنرألا ةرجش

 /سوطاعلا /ساطعلا ةرهز /ءارقفلا انيك

 دهفلا قناخ /لبجلا ناخد

 / ةيكلم ةبشع /نجلا كسم /موصيقلا
 / ةيريجش ايسامطرا
 (ركذ) موصيق

 / نيتنسفأ حيش /نيتنسفألا / ةسيسمد

 تنسبأ

 رداع

 ةبيش / يضف حيش
 / ةيحلا رجح /نينت /ناذوحلا / نوخرطلا

 موخرط

 ةيلبج ايسامطرأ /ةصيرك /يلبج حيش
 / موصيق / ضيبأ ايسامطرأ / يدلب حيش

 هريرغ/ جيش
 / انيلوتناس حيش /نيراطعلا حيش

 نارثيعب / ناسارخ حيش

 / يروخي نيجنسلا  ىركي عيد
 ةيرحب ةيسامطرأ

 ةكيلس /رداع

 ينيمرأ حيش
 | ةيرطع ايسامطرأ / يلقح حيش

 يرطع نارثيبع

 / يدوج حيش /يرطع حيش / نارثيبع
 دوهيلا حيش

 رداع

 / ءاليوش / نارثيعب / يعارلا قبح

 ران ةبشع

 م10

 ا 80م5'310 6306

50101000 

 مان013 ال

 5'130 |0ا/6

 اا ان 000

60 

110 

 تاكا الاثنا 8/000

5010163 

 ا م0000

 562 1/0 طاب 000

 اممم 0000

 اانا 011

 0ع

 م6613 5

 م6613 طاةمأ 2

 مم عمأ3 13

 م1633

 م1عا1513

 م1 عطأ5أ 5 ة6ةأ طا طال

823 26 6116015193 

 6م116215135 12

 41161513 013601 الأ ان 5

 /م116801513 015

 م1162771513 56:59

 6161513 امم 323

 معطل 513 700

 م11601513 3

3 641161513 

 611681513 !انمم 5

 م1153 1

13 41115135 

 611601513 الانا 5



 ©1041 وا عموااذؤطل ىبرعلا :عشألا

 .صيرخ / نانثم /نانش

 ( سافلفا ضاعلف
 . نيطسلف فول

 انريأ /فول

 عقبألا مروألا

 وللا

 / صوب / (دنهلا) بصق /لز /لز بصق

 / يدلب بصق / يمور بصق / يدنه باغ

 لينلا بصق

 سناكملا بصق
 .ىربلا ليبجنزلا

 / مورازأ/ططق ةبشع / نوراسأ

 يرب نيدران

 ناجرم

 يللا ةنقيشح / سقتكسلا نالقضلا
 نيللا ةشيشخ/ بالقتملا
 بنجلا تاذ ةشيشح

 صيرخ

 نايلح
 /ساملا كشك /بيدلا مالقأ/ سبغض

 / ظاملأ كشك /فورعم نويله

 كوش /موكس / ثوبغض
 ىزاق انانغ

 سجريسأ

 ةيرطع ةلوربسأ / ةرطع ةئسيوج .
 طاعطع

 سارشأ /قاورب / نالصيع

 006016063513 6313616 ةتالال

 مه1عدأأ6 3! ال177

 3|8عاك 3/3

 ال100 مخ

 مالا 2001

01355 8660 

 8 ةطلط00

0116 0 

0 00 

 الأ 0 0/311

23 

 5| اا عع0

 كانهم ااا | اء/عع0

 ااا |اكا/عع0

 مال عأاوإل 001

 م650313015

5 5031101 

 5531م3

 م5م31:30ا05

 كال ععأ 8/000 لأ

 ال عااوال/ 25م500أ

 اكأ5'50 621

 مط 0ع عاطلمت 01 بع انااا

 م1 ال7 182

 مانا 05

 مكانا ([3||نالال

 منال ل3 انا قانا

 مءابح مال |انام

 م ال700 16

 مانا 00 من: 165

 م53 نالت 56

 86531 الاث عانا 0 63عالال

 /656016م135 ©0553

 م65014«مأ 35 82

 656016م135 ال3

 /65016م135 أانلط 62053

15 050313045 

5 65023130105 

1115 0502313015 

15 0503130115 

011 0502313015 

 م5 معاناه 23

 م5مل00عاذوع اان ع2

 45م00عااب5 5



 تاب ببي سس سس

 / ليصنعلا /يارجلا / لصنع

 (قورب) ىثنخ
 قارب / ىثنخ شيرس / سارشأ

 ءانفلا قرو /نولاص قرو / ةقيرد

 هؤاحل وأ شاربكلا بشخ

 قورس

 ضرألا عبس

 لوغلا رعش

 ااداصحت | افلخت | لمتحلا ة رعت
 ةكضلا لعن

 دقن /رارع /رقبلا نيع

 تكرب
 فيحت

 /سورع عباصأ /سورع متاخ

 ءاحفت  نامسفلا ماج
 اقلام
 ءاعفق

 رافلا ماظع /رافلا نذأ
 /سولاغارطبلا /لاغارقسا ءاردخكلا

 دادبا مرح
 ءاعفق

 ءاعفق / ةعفق
 رابعا فيك
 نسلغأ طنب
 ءاعفق

 بيلحلا ءاعفق

 عدواأذاطل 6

 01010 1821/60 25ما1006ا

 81قم0إ/ 25م0

3115 6 

 450006 ا|ال5 [[ 5 ان[ 55

 45م100عا|ال5 [[5أانا05ان5 ا/.

 . 1ةمانأ [ها0ثانو

 45م1آ006|ال5 115 م65م00ا

 450006اال5 [ 15

 ا<5'150 00

 4650101513 عا3110, 8اان6

 4501005مةماطم3 0ان6عطةعطم © كءاوعاعلو#

 م5 ماعمأ الا 3عاطأ0مأءانالا

 م45 ماعمأانال ؟انأ3 اان[ 13 ا//لحأأ رابع

 م5ماةطأالال 5 815116 [ععم

 45160356 انا [0755ا16©

01605 84516015015 ' 

 0516150105 مال 615

 4513023105 36ال 5525

 051306 |ال5 ةطالالا 5

 451303 |ا05 0115

/451303|05 021/115 

 451303|ا05 )5

 451303105 063 الرعاف تافعاوزاو

451303/05 5 

 0511303 |ان5 اكقطأ ن5

 /6511303| ال5 +95

 4511303 | ال5 2036605[16105 6.2115

 451303 /|05 م60 مان5

 451303 1|ا5 115

 ؟ ١



 جي هم سلسل بيبي ب سببا”

 ا 3135 0

0013 2851302105 

 245130! ان5 5ءطأ معا

 8م 51666,

8651303105 

 /0511303|ا15 15

5 05| 845130 

 8515206 |ان5 مالا 05

 م5120 5 3 083

 20511302 |ال5 !!طانا 5

 2051530 | ال5 انا 011م5

30 45130113 

 م1130 ألا 5 08

 م1360 1إ/ا!5 10م5

 مام اك 83

 مما 5

 ماما عا 5

 عمواأ5ذأ يبرعلا مسالا
 رس بث ت|ت#آلالاجبمللح ا بل

 500113 تورزنع /تورزنأ

 دوسأ نوديرك
 داتق

 111 داتقلا كوش / ءاريثك

 دادك /داتق

 ءاعفق

 ءاعفق

 تان 120363011 ما ايسولح / ءاريثك

 يماخو
 ءاعفق

 ا 5111/01 لقره /دوسأ قبرخ /ةريبك ةيبكوك

 سيرض / سرض مأ

 ةولج
 ا/آعجاإل 6 ىقزإ ضايبلا رجش / ةيوح /لعر

 ة5طءانططإل فطق

 563 0136 /سكلبيرتأ /يزاجح خنابس /قمرس لغر

 [0ا6]013 5مأ0261 2 خانفسا /فطقلا /ضيبأ قمرس

 لغر

 86ا30013) /نسحلا تس /برطأ / ليفشم /يتينألا

 06201إ/ مأو5155306 /ناطيشلا ةبشع / ةليمجلا ةديسلا

 نوداليب

 ةريعش /نابليز
 الأ 0 021 (هنم يربلا) نامطرق / ىمهب / نابند

 6025 / يعارز لاطرخ /نوفيش /روفاخ /نافوشلا

 نامطرق /ناويز

 مرق / مورق /ةروش
 م2603 ةعطز 5ععاقلز تخلزنز /مينلا

1182 

11 

 ماما 8

 م00 32

 مذا, عمد

 ما/ 602 ت1

 ملا/ عمت 23

 ماب عمو 5165

 ماب (ععوصمأ 72

 م723013عاأ15 3



 0 23115 عمواأذأال

 ةنيعلا ري | يلوم ءاردمملا عاب ا بولا
 دوسأ نويسارف

 دوسأ نويسارف

 / نارزيخلا /ريشابط

 قيقيلا:انقلا لوا دامو
 / نارزيخ بصق /وبماب /نارزيخ

 نارزيخ دوع

 ةيربلا ةليثلا ةرجتش
 ربلا ريجرج /تاعقنتسملا خوراص /ةرابراب

 ةموصراب / ةمزوراب /وشوب / ةمسوراب
 نيطق

 يقرع اينيهرتا يديعوت [لمج
 لصق

 / هيؤلؤل /قلؤللا رهز / عيبرلا ةرهز

 رمعم سيلب | تركاب | لوقحلا ةركاب / يضاقلا شاش

 لبجلا بنع

 سيرابرب

 / الوتبلا تاباغلا ضيمح /عئاش سيرابرب

 / يبرغم حير دوع / سيغرأ / سيراب ريمأ

 كشرز

 مين

 سيبك

 قلس / ةلطوص /رجنب /ردنمش /ردنوش

 قلس
 قلسلا قرو /علضم قلس
 رديمشس

]5[ 

6 0656/1 

 136|8 ا 0 عطمانا0

 81361 0عطمالا0

3 8211600 

 اال 000

 ملل 61235 5

 8ان11عمأاإل ع

 [0315ا/

 ا/أ0انضصأ13ل5 01

85 

 8661 ا/

0006000 

 86م1 7001

 ا 631 256عأ

 8200م3 01

 821301165 260]/م11363 0216©

123 8311013 

3 2311013 

 8357 ا53 310

 8 ة2706ال53 23550

820151313 

 82152313 الن 5

 83105573 6عاابا صو 831

283 805518 

123 825513 

 82 ال1322

 8عا|عا/ 11 323

 8عاا|15 0ع)عواظأ5

 866615 30ال11 0| انا)

83 865615 

 866,5 الانا 5

 8عرناط عطلأ3 )5

.0 86013 

 8613 الانا 5

 8612 الانأ93115 (3103)

 8613 الالأ0315 3

 8613 الالاو3115 55م. ©6131.

 8613 الاناو03115 ال١ 65



 006 31135 عمواأذا) © يبرعلا مسالا

 86861001 ردنمش

 ا// 000 5ع10إل ةرطاش /نارطق /اقينوطب /سرحلا غبت

 الطأ1ع طامعط ٠ / ةيلوتب / نابضقلا رجش / ءاضيب الوتب

 لوماثلا ةرجش / ضيبأ ينابضق
 تايب عما أعم . ةولح الوتب

 / نابضقلا رجش / ةيلدتم لوتب

 ةيلوتب / هيحتسم لوتب
 ءالوعو ءاضيب الوتب

 انا 10010 كئاش ناوحقأ

 010556 ال6 اينونب

 بضلا كوش / حيقن

 511 3م م عالإل م (زوبري) ةينامي ةلقب

 مانام 303 ظ دادم /ةبكر

 دبكلا ةرجش / سودلوب /ايودلب /ىدلوب
 4023116 01 0816 طولبلا نوقيراغ

 801206 /شيرلا ىبأ /ينزخم محمح / روثلا ناسل

 1316 011 ءالحك

 همحمح / روث ناسل /محمح / شير وبأ
 0116 3مل 2 ركذ نابل /ردنك

 ا[ 315 روخب /نايل

 م3مع, |0161 ةيمنهج

 همز تال اخي

 ةقيرز
 الطعم امن ضييألا لدرخلا

 بارغلا حانجب

 مجلس / تفل
 82351310 20 1عأ ىرب ريجرج

 األ :0عاكعأ 1

 832م6: 02 ازلوك /مجلس

1 

 8613 الالاو3115 لى 6823

 8عاممأ مو 015

 . 8عاابا3 98

 8عاانا3 | ع53

 8عاأاباذ 2013

 8©عاانأا23

 810عم5 أمم

800013102 

 8|عمالق 115 5

 8|[ انام ال03[ انا

 80612 3 0 

 8032113 5م.

125 801003 

 801أال5 015

1/5 801300 

 801300 النا 5

 8مةز/ن عااز3 31عاما

 86ه عااأ5 أطال[ 3

 80102 مالا |ع3 6115

 83عطأ 3213 65

8355163 3 

8355163 32 

5 81355163 

 83551203 6635 انا

 81255163 م15



 بباب سس

 ا 3133 6 عدمواأ5ذال" 36 يبرعلا مسالا

 سس ا ا سبي ببي ببي بيبي سس

 83 8136( |5110 لدرخ /دوسألا لدرخلا

 355163[8 6 06 بنرك / ةناهل / ةنخي /فوفلم

601113 

 80255163 8 طيبنرق /ةرهز / طيبنق

١/31. 201/5 

 32551603[8 83 رمحأ فوفلم /فوفلم

 .١/21 6311313 0. :ا3

 3255163[8 32 بنرك

1/31. 

 825513 2 ديقانع فوفلم /لسكورب فوفلم

 .٠/31 عطمام 1[ ع3

 81355162 معاك 15 ينيص فوفلم /نيكب فوفلم

 8355103 23 ظ (ي0ز ل 0 لطم / مجلس /يدلب تفل /تفل

 1610 لان 51310 ةراح/ مجلش

 813551623 10ان[7عأهنأنا ةزيرج /صارق / ةليجف /يرب لدرخ

 812ا/عا5 قصاط عارم عمأأ 2 20 وسوق

 0[8 ال5 12521 ال05 نيصحلا وبأ ليذ /نيصحلا وبأ ليس

 810105 18010 انا ةعيرز

 811 اا3 النا 5 ال/عوأ ام0أقط ةانالوعطإ /لينورب / نيراجنلا ةبشع

 5عاأ عه عئاش عالق

 8 مالم 162 0م 63 ار 3 اقانام

 81/0113 3 اانا أع 8قرالمصإل رعشلا قلاح / ءاضيب ارشاف / ءاضيبلا ةمركلا

 81/0113 83 813 قيلع / ةطيخ /ةرم ةبعل

 81/0013 010163 ل. اا أ1ع هلأ 0 الأ ع / يكيويد نويرب / ينويرب بنع / ىعفأ بنع

 ءادوس ارشاف / ةطيبخ / ةيح بنع
 8001613 3 ةيلضب /رهلا ليذ /كليل /رثع ةيلدب

 810001613 مها[ 3 عطإلت رافع

 8ا0105ةالال 0 ![تأأضؤص تا! قصعأب / ةينزخم ةزوشنأ /ىنزخملا روثلا ناسل

 563 505 رونا ل كم صلغوب

 انا أ انا طانطا 063510 نال م الأ / مقرأ وسار رد كاسسلا راثكاأ

 "< ه



 سس سس سس سس بيس يسم ييجي بساج

 ا 2111 00 عدوواأؤال يبيرعلا مسالا

 بس يي يييييييييييييييييي يبيح س7صاب_ بسب

 نارفعز

 1 عومرا ملك
 /كرابملا بشخلا / راشمش / سقبلا

 فيي

 سقب / ريشمش مشا

 سايلج ةنايسنوب

 /اينيبل ايسر ىدنم قدنب | بتشوبأ
 يدنه مقب
 رفصأ بنش وبأ

 مقب

 ةيبرعلا ةوهقلا /نبلا
 حيلس

 / يلفنرق ناحير / يرب ناحير

 ب. 5

 / نايق عمباصأ / يرب ناحير

 تنملق ة /يلفنرق ناحير

 عورأط 0العقأمالا

01“ 

] 01 
 50 ال1 ا/إل 5

81351 0 

6|1165' 03 

 معجهمم ماع نال عا

 0352005 م16

 ا/عا|وان/ 06513
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 51231 01 8عاطعاط عم /سارشأ /ءالصوص /(سارشأ) ىثنخ

 ريطلا نبل
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 ناسنإ رذج

 0175610 / «نش نر» /ينيصلا وأ يروكلا غمنسنِجلا
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 غنيسنج / نسنج /ناسنإ رذج / ةسنج
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 [ 5 (جايسلا) بيصق /ءاملا بصق

 بيلح / تاق قرع
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 ل260300] يدنروباج

 ا/اوان56 ع3 رقصلا ةبشع

 . مااةمأمع ولح لفلف / يجنرفإ لفلف

 مما ىقتارف] لفلفا ولك لفلف
 80156 511/661 © ال1035 نووسين /ةولح هج [نوسلاب | نوصألا

 ازح / ريفص / سابسب

 سايسب /ةربزك
 8انا06أ 5 رجحلا رساك

 8انأ161 ما301 زولا ناسل /نهدلا ةشيشح /ةزو ناسل

 يرانك ربونص /رزجلا ربونص /دلاخ ربونص

 ماعمم0 8 يدلب شيرق / يباح ربونص

 يلحاس ريونص / يرحب ربونص

 ينيص ربونص / ينوسام ربونص
 0/311 6 يمزقلا ربونصلا

 ؟/

 م3005 15

01115 8130101165 

 مالا[ 3 ما ال5 0005

 مالا |[ 3م ال5 3

 ماال52ا15 تااكعاعموأ

 ماا 5 0511013 51

 مال 32603 3283

 ماما 005213

 م0500 33

 م1015 23

 من15 183

 م1063 مان5 [160ة50

 811003( مان5 1610م احلال ن5

 8003م5 5

 م056أ3 0111310

 م6013 2

 مار 6015 115

 ماممامعأاو قطاةالام

 ماممام علا 3
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 مام 0 ل ءانا3 الانا 5
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 311١ 70ا عدواأ5ؤا) 2 يبرعلا مسالا

 تالل[ 55 0101315 0 /يرب ربونص /ىمزق ربونص

 وعوم ربونص

 مأمع 015 .ريونصلا تيز

 / ةنيز ربونص /دوسأ ريونص

 عراوش ربونص

 كالا 210 © نابثكلا ربونص / يرحب ربونص

 م6 / يسمش ربونص / يرمت ربونص

 يلهأ ريونص
 اانا 1م لمع ظ ضيبألا ريونصلا

 م1016 015 / يجرح ربونص /ربونص /ربونصلا تيز

 /نرب / يرب ريونص /تاباغلا ربونص

 يضف ريونص

 م25 ال ناولآلا ثلثم جسفنب

 اطعم نمها0:عمق الأ عأ

 0 قاروألا قيض لفلف

 8616| ينيص لفلف / ينيصلا لويناتلا / لوماتلا

 الط عا م سورعلا بح / ةيابكلا

 ام 0لأوم ا هضو 2 عممعا ليوطلا يدنهلا لفلفلا

 |2123 21/3 / ركسم لفلف /يكسم لفلف /ةواك لفلف

 م0 اواك اواك

 320|8 م ىمجع لفلف /رطع لفلف /دوسألا:لفلفلا

 ا عل ْ ىناتسب رورعز

 85 يرثمك صاجنا / ةيدرولا / صاجأ
 ل2313 . اكدماج ةينارق

 م1301 0 يكتسم / يسلطأ مطب

 / قوشناخ مطب / كوجنيك مطب
  كجنك (كوجناخ)

 35116 1ع / ءاكطصم /«مطب» ءارضخ ةبح / ةكتسملا

 ا 601156 / سيرس / ورف / يكطسم / يقرش مطب

 يقرش قتسف

 مأمال5 15
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 مامال5 8283

 طامان5 5

 مامال5 22

 طأمال5و 5
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 1 ان معمانل ع 68 ١ يتنبرت مطب /مطب

 م5123 68 يقيقح قتسف /قتسف /ىبلح قتسف

 الا/ 316( 6 6 ْ يئاملا ماعلا يحن (دنق

 م2 نايلح /ايلاذان (ةلذي ةلسي نالزان
 يلدنص برقب /رمحأ لدنص
 ا/120:25 طوعم ْ يدنه زول

 ينيص ضبح / موروبسوتيب / ضبح
 مزاعم ندا نارطق

 كيسم / ةلبر/ لبر
 كابسوم /ةجعنلا ةنانخ

 ةطيرق
 ةنيدو / ةلبر

 مدير هلبر ةديبل عا
 ةندو / ةمند

 مومن /شيبكلا ناذأ /ينانسلا لمحلا ناسل

 بنرألا نذأ

 616216( طاوماوزم /يدجلا ناذأ /ريبكلا لمحلا ناسل

 ةصاصم /شبكلا ماسل /مالسو درب

 /| 3/20 فوراخلا ناسل /لمح ناسل

 مالا[ / ىضيب تابن /ةجعن ةمقل /ىثابنك /دابز

 صيصم / منا /ةندو

 مالا | انا / لمح ةنيذأ /ثيغاربلا ةبشع / ةنوطق رزب

 م3131: 1183/01 مازخ / ةنيطق

 لي
 لمحلا ناسل /لبر

 01 عمأها ماقطعإ يىقرش بلد /رانص /رانش /بلد

 ما306 [عع

 0306 |6801/01 /ةيصاصر /صاصر رهز/نانسأ ةشيشح

 وجايملب /قرزأ نيمساي
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3 01512013 

 01513013 [(ععطاطأ ال5

 م5000 83

5150 

 ماأةانا 531 ا/انا

 821160031 م05 531! طان5

 م10عمعا1هطاانات 0ل16ع

 821110500 1انا1 083

 مز« |0030
5 81301300 

 م3100 ةطما ها( ةانا5
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 21301300 © الا[ 03
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 /نانسألا ةشيشح / ةيصاصر ةشيشح
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 يدنه نيمساي
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 حافللا / حوربيلا
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 آم متل

 عممموأمومأ
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 ل20005 20061

 يملسلا هقاروأ بيترتب زيمتي تابن

 م0505 [01 جارخلا رذج

 / مورلا كسم /ينرد راهز /سورع قبنر
 اروريبوت

 ةليمك /روكم /ركم ةخير
 بلكلا سارضأ

 بيلح ةبشع /بالح ةشيشح /ةردتسم

 ةزهماةزوكسم

 ىعفألا ةشيشح
 رامس / درس | مغث / يساوس
 بيلحلا ةبشع /عئاش نلاغولوب

 رهزلا ريثكلا ناميلس متاخ
 ينزخملا ناميلس متاخ

 ىعارلا اصع /دقعلا مأ / طابطب

 /رجنح / (ىثنألا ريغصلا)
 ةنرط / لوغلا طبش / باضق

 نانشوف

 رابجنا /فرانأ / يعارلا اصع / طابطبلا
 ةيعارز ةلفيلف / ءام لفلف / يعارلا اصع
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 ه0 2

 5000 مالا | نال معا[ انا
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 عموأأ5ذأل © يبرعلا مسالا 31111
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 انا كالا ال/ 860 ءابزلا /ىعارلا اصع /عقانملا بدرق /رادغ

1 8 8516 

 ك0 5 طقلا ليذ / يعارلا اصع / تادرغ / باضرق

 دارس / مافت /رس
 86201001 بدلا مدق

 ممزاإ/ م00 ال/وأا عمم / «لجرألا ريثك» سخرس

 جيافسب / نايدنسلا حنجم
 رأفلا رعش /طقلا ليذ

 86023116: 320316ال5 ةطان5 نوقيراغ /نوقيراغأ

 اا 216 1ع[ لنكن نكح نست

 311 35 سأرلا ءاطغ ةنشا

 قاروألا يثالث /لاقترب
 م01 يمور روح / ضيبألا روحلا ةرجش /روحلا

 821530 16 يمسلب روح

 جان 0أ 011630

 8جاطل 05 6630

 ةيروخبلا ةليصفلا نم ةرجش /دايلج مسلب

 ةيروخبلا ةليصفلا نم ةرجش / دايلج مسلب

 يتارف روح /برغ / تارفلا روح
 8 جام 05 611630 يومح روح /ىسراف روح /دوسآلا روحلا

 0أ3عاك 00م3

 م0010 روح

 | عممطأأنون مممأ31 جارجر رده

 25معان

 الا ع 50م7 ايبيل روح / جارجر روح

 كانم ماخ01 2 نوفو ةلحو

 (2011017 مانا ةأ / نيحفرف /ةلجر /ءاقمح 1

 افرح /داشر / ةلجر
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 / ةطق زازبا /مودس / مدس
 فيرح / نويح /فيرح ملاع يح

 راركم ويح /راركملا ملاعلا يح

 نايبحاا ةكوتش وبا

 / نادعمش ةرابص /مئاق رابص
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 111 1 زززت عموأأ5أل ىيرعلا خضولا

 002222262223669 يس سبسسسس

 ظ ملاعلا يح
 جوطتشلا نولخن/ ةدلاخن / قتشاف غد

 ةايحلا رذج

 لبجلا ريجرج

 بارغلا لجر /كولمز /ريرم

 مياهب ضمح

 خيشلا ةرهز / ةخيشلا
 بلإ / نادعج

 / ةنورش /ويسينس / خيشلا ةرهز

 /رارم /ريرم /ريطلا جنوباب

 ريئاط | ةميلب يلع
 ريصق لخن /يراشنملا طيملبلا

 رافلا رعش /رافلا ليذ

 قاصل

 دانيا لئذ

 ةيزيركتس
 دنهلا ةزيبخ
 كاولا / يرابغ / اديس
 الاباهم
 ناويلح

 ةنيهد وبأ /قيصل
 روعر

 1ع طه0ل56 |ععاك

 ال00 5عاععاكإ

 لامع" 5 0

 ا[ 5001

 هع ال

0561311 

 0م 0 01010105عأ

 52ا/ 23اأ6110

5 5650 
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52 
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 560083 5ع

 5610510113 615 ال
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 0 311 عدواأذطول 6 يجركلا» عسألا

 عيا

 نيرخلا ا | صيوقلا ءا
 ةمشه

 مجه / ةبرت
 الزلال كم ءاررق يف وقلقلا

 تانولهبلا لجرأل

 | حالحل / لمجلا كوش /يرب فشرح
 / بوكع /لامجلا شيفرخ

 نمدلا كوكش

 رم بصق /ةرم هيورامس

 ابوجوج /ابوهوه /زعام قدنب

 ةتفل /يرب لدرخ
 دوسأ لدرخ

 ضيبألا لدرخلا

 تايلش

 / موميزيرأ /مويربمازيس /نينغملا ةبشع

 / ةيليجف / لمج لجف / ةجيسأ لدرخ

 ينرحم نويربنسيس /ةرامس

 | ءاغلا ريخوتج | ىسكلا نينا ءانبلا ننقزك
 نيعلا ةرق

 ةيبرغم ةبشع /ساق غاشف

 | ةبشعلا | غاشف// برغملا ةبشع
 ليراب اسراس

 يعارز غاشف /ةبشع / ينيص غاشف
 بيجعلا تاينلا /ايوص / ايوص لوف

 ةمقب

 نم ىلع ناتلا نملا نلحلا دففلا
 ةرم ةولح

 قدح /برقعلا كوش /رقبلا نويع / مصرع

 8050 ا/ععمل

 . ااا |[ 1511:

 امأإل أطا 51

 !30إ/'5 ©

511013 

05311016 

 81361( ال5130

 ا//طأاع ا/ان5130

 ال6006 امال 10

 ا//ن166 م315أ عال

 8هانوط طال لا ععم

 هللا تت

 امه 00ه 15

8١ 

 511606 © عام |ا5

 51 عمع هلأ عم 3

 دأاعمع ةعطالل عاصأ اناا طأأ

 511عم6 823

 هاا مالأ اناا |3أ أ1

 تا اال طانال 3113 ابل

83 51113153 

5 5111010513 

3115 511315 
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 3111 عمواأؤال" 5 يدرعلا خال

 مطامط / ةرودنبلا

 لصيح /بنأ /دغم / ناجنذاب

 / دوسأ دغم / يرب بلعت بنع

 بويع /بيدلا بنع

 . سطاطب /اطاطب
 مدح

 اجركس

 لجرح
 قال وس بهل اصنع

 / بالك اوح/ ديضع /ضيضعج /نابل

 فافيت / نيولج / ديضح
 :نعذلا ةفيشحلا

 اروفوس / ةريفص /نابايلا ءاريفص

 ةياباعلا ءاريوخ  نمينلا ةرجش

 سوبروس / ءاريبغ

 شركع / نايلح / ليث /نيزر

 سرفلا ةشيشح

 / ةجيوع ةرذ /ةعيفر ةرذ /ءاضيب ةرذ
 يفيص ةرذ

 قرشلا لازو

 ضيرغأ/ عيلو / قدغ/ونق /لخنلا علط
 بيرث مأ
 نسارلا ةلكف ءذلع ىلا
 اريك شع (نافولا مالخولا

 ةيكيرمأ ةبشع ءتوركنبلا

 خانافسا / ةخيبس / خنابس
 ىزعملا نقذ /سيتلا ةيحل ةوارع

 1 01310: !0ا/6ع م6

 مالطءععوأردعز عوو ماقمأ

 8ا|3عاك 20
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 6010عص 800

05 00106 

 0طن ةط0اإب/ أطا 5ع

 0 الاد 56عا
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 50165051 غاط7723 2:0عا

 50110300 أ ال1
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 006960 م ممثلات

 6 211١ عمواأؤال يبرعلا مسالا

111 
 ك0

 / يراربلا ةكلم / لحنلا ةبشع /جلث ليلكإ لاب ععمو وأ
 رملا ةكلم ةوارع

 3201316 رحبلا توكسب

 هرفد

 8 عا[0الإل ا/01010- 1/01 ةرطاش /اقينوطب

 ا//000 8عأغممال اقينوطب /سرحلا غبت /نارطسقلا

 ا/أ/ انا ضخ 01 عقانملا سقاطس / ةيعقنملا اقينوطبلا

 اأو عاد طعأمال

 أ 315 205 عال 31]/ ءاملا نايلاصح

 نيطغ

 6 عك عم /ريفاصعلا /مجن رهز / ةيمجن /رويطلا ةبشع

 زازقلا ةشيشح /رالليف
 51. 4ال5'0151106 5 يواسنرف ليجن

 0 ا0ععم5 0عاذولطأ تاكلملا ةحهب

 ةمهب / ءاعمص
 ءافلح /وتريسأ ةشيشح /افلح ياش

 رادع

 0005[1201[100[5 ىقيرفأ رجش ءسوطناف رطس / سوتنافورتس

 سوطناف رطس / سوتنافورتس

 51100113001015 2 ىقيرفأ رجش .ءسوطناف رطس /سوتنافورتس

 / سانغإ سيدقلا لوف /سويطانغإ لوف

 يدنه لوف

 ألا 31 أ ال5 5

 الباع 2 ءىقلا زوج /ءىيقم زوج

 01501 مان ْ

 0111150 مان

 |0003 اتانجا

 تتوسل مدختسملا ءزجلا ءيواجلا ينبللا

 (يرطعلا تيزلا
 01110131 1 ناوجنب / كرطسإ / ىنبل /ةعيم

5/1 

0 

 ن8 501١362

 5م 5 323

115 5001000115 

 518 6طإلو هاتفا 6

111115 18/5 5136 

 51360 اإ/5 ماان5أ[أ15

 513116 قة: ماأطأ 3

 51عاوط علا 3 25205

 516ا|3:13 75603

 5167013 م1 ان 5600 ال

 5 !!15013 ةالاا 3

 51108 603م608أ5 (- 5. 0:أ!أ5)
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 ا 3115

 2ة 12

 كامات ف ف

 502602 ا/0أ!عمصقأا

 5ةانط30113 01111311171

 501060022 اناوم هأأ

 كاب عما 3 نط 2

 كالا مط إل انا 05

 كالا ماطال انا

 كالا م 10631 مال 5 15

 5/1192 النا 5

 5 والا ط1 انا 005

 51/2 ال وأنا كانالضمس

1306165 823 

| 8035015 03 

 | ق3 قم | عاام 5

 | 320311 3مالالا |

 | ق1 211 ال

 | قم 0

0083 1 

 1 قرون أع 3م[ عنو عطععماط

 1 ةمو1 أ* 1

 | قالا 5 15

 1 3036 عأالا 7 3

 1 3036 عأالا7]7 ©1151 ا

 13036 عأالا" الانا 5

 1 33736 ال177 011515

 عموأأ5أ ١ © يبرعلا مسالا
 حس ببي سس اساسا

 ريطرط / حيلم / داوس
 كك تاتاف ضمح / دأوس

 ددرع

 (0عا/013 سدنك

 (يالأ[ 3 اتريش

 (0111 ال نوتيفنس / نوطيفمس / ةينزخم ةدوسنك

 00111 ال نوتيفنس

 كاكا 20 نتنملا بنركلا

 :١120| ل2 اكينريس /اغينريس /كليل /يروس كليل

 18008 0 يرب طسق /ةرامسلا /لامجلا لجف

 لقانا 00

[1] 
 ا عاءأ عوق 00 ةفيطق

 | قم رمح /بيدرع / يدنهلا رمتلا

 رمحأ بطح /لثأ / ةفرط
 ماطعاز ]05160 1331156 ةيلصفم ءافرط / ءافرط /لثأ

 1 2311516 سكيرامت /لبع / ةفرط / لثأ

 1 21231156 (ءافرط) ةفرط

 رمحأ بطح /لثأ / ةفرط
 ةيلسع ةودن /نم /نملا لثأ
 1 27311516 ةفرط

 366|8 8الوماإل /عومرق /ءادوس ةمرك

 ا 20165 5عهل تايورضملا ءاسنلا ةيشع

 1 805ال اطسق لالهإ

 [ عار ع[أ الل ىمحلا ةشيشح / ةيروفاك /بيدرغ

 ]1 305 ال /رودلا ةشيشح /ةيرتوش / ءافش ةشيشح

 كولملا ةشيشح /يرب بيرغ
 00610 /دسألا نانسأ / نوقشخرط / ةيرب ءايدنه

 يرب سح

56 



 0 31535 عدواأ5ال يبرعلا مسالا

 / علا / سوسكت / سوسقط / سوسقطلا بشخ
 دارحلا لجر

 7 عااملا/ اموكيت /ءارفص ةموكت

 (23م6 0 ال5ان عا ةيراموكت

 ةينوتكت / جاس رجش
 01 (تنغرس) ةنيغرس

 لقص / ىمع / ةبيهد
 لبجلا ميسرب

 طيخ عمش
 ةنوجرع /اناوجرأ /جليلهإ
 8161211 8عااعرأع مالم جليلب

 املأوم تامه يلجب زول

 ارا 05 ايلانيمرت / جليلهإ/يريعش يدنه

 مان[م16 اانأ0060 2 ةعبيس

 ديبل

 06535061 /ينزخم نويرقوط / سويردامك /؟ةدعج

 017010170 03/6 سويردامخ

 ةقيرغ

 ءابصق
 0601 ةدعج

 الة 6 66مم / ةيحلا موث /ءاملا ةدعج

 يئام نويدروقسأ

 //000 96 ١ ةيبشخلا ةيميرملا

 [01135 م13 ايسفات

 162 ماهمأ ينيص يأش /تايلماكلا ياش

 1 الكف كاش
 وصخ اشر يفاش نيبضلا ىاش ياش
 ءاقرف

 0600 / ةهلالا زول /دنهلا زول /واكاكلا
 ةهلالا ءاذغ

 ] ةالالؤ 2018

1 6003 5 

1 6002113 15 

1١ 801003 5 

 1 1«6ةماطلابام المعلا

 1 6م05153 023

2 6010513 1 

 1 60110513 مانطأ 3

 1 عمطواط0 ]13 زان 3

 1 ةمممام ل13 2

3 6018115 1 

 1 ةعطاض0 هلا ءطعطانا3

 1 3005010[6طان5 مال[ مال: عان5

6112300001115 1 

 ]1 ال011 انا 5

 1 ال0 اانا عن 60613010

 1 عانع أ انام 0| 7 ةقأةطالال)

 ] انعم أنام م0 اانا
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 1 «ان0 أ الا7 3
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 77 311 عموأأ5أ7 © يبرحعلا مسالا

 م0116 ندع ةحافت

 460عم 6

 ا/عااما/ ءارفص ةلفد

 ا/عااوالب ءارفص ةلفد

 310 01 000 سلايرث

 اا عوزعرم ال عملك يبرغ صفع /ادنك صفع

 / ةايحلا رجش / ةيقرش ايوث / يقرش صفع
 هايالص

 03م6 1 ينفاد

 الذال طالع اشاح /يرب رتعز

 162060 اطالال

 يليبرس رتعز /يرب رتعز

 1 ال6 رتعص

 طال عئاش رتعز

 اا050عمب || 606 6 نوفزيز

 ويليت ياش /نوفزيز ياش

 ا 10 نوفزيز

 ا 206 |(ع/ع0 56 ايليت نوفزيز

 101 وليت ياش /وليت /قرولا ريغص نوفزيز
 1 الأ © ةأمكلا

 5131| 0مل 01 /ينزخم بوعرش / يمور ميشك / يلاساس

 لاعسلا لقب
 قبحل

 51313510156 يمجن نيمساي

 لغد لخن / ةحورم لخن /لوبغخن

 سارف / ضمح / نارمض / نارمز
 5جاوزأإلا طاناماع 00815 0 سرفلا بنذ

 7 عأ|مال/ 00315 0 سيتلا ةيحل /ليخلا بنذ

 يوراح /ةريرغ

 |5013 5 اشابلا روطرط / رجنخ وبأ /نيسوبك

1 

 1565م6518 م0 مانا 3

 1 عا/عأأو 613

 1 6ا/عأأوت م6انانا 83

 1 طرالةأأأ5 ن2

 1 طال 215

 1 طالإل8 01425

 1 لالا ت6

 1 الا ال5 1115

 1 طالامال5 56 مالا | ان

 1 لالا 715

 1 طالام ان 5 الانا 5

823 111858 

018 1115 

 11113 ماقأا/لمطإلا 3

110 

 11113 5الاال 65

10562 

 1010إ/ اانا 0115

28 101115 

 13658105 معم لالالا 5

 1 3 طز/ 3 مان5 28

 1 1303 ال11 ال02

6105 1130000000 

15 113000001 

1 305 15 

 1 3م06 مها انا 3م ان5



 ك0

 ا 32[ عمواأ5ذؤأ يبرعلا مسالا

أذ
 كل ذ1ذ1ذ1ذ1أذ]ذ ذم 

 1 اةماط عملو معمأةط 3 نامديد / ةفيوك

 [ امانا 5 [؟(5ةأمأو 3031630: 5 ريمألا صمح / زوجعلا سرض / كسح

 | ؟أطالأان5 06/5 ةجعنلا موشرخ /رهز

 ] ؟أ0الأ ال5 21115 رهز /قشقش / خيشلا نقذ

 1 أمانا ال5 6 ةأنأو ال[ اانأ / ةجعنلا موشرخ /بارته /رشرش

 بطق /ريشرش
 1100065118 321 2ةماناا) 806 محمح

 1110 ال10 31/655 [!5'136 1001 10/عا بنرألا لجر / لفن /يرب لفن

 1 !!0أأ انا 0 6 860 010 عر يجسفنب لفن /جورملا لفن

 110! انا) مان مانا 8الا مانماع نمنع رمحأ ميسرب

 / جارجرد / ةقيرغلا ةبشعلا / ةقيزم / ةيمور ةبلح

 1119006أ13 10عمانا0138-7عالا) عمال 6 عا« ةسيسب

 1 100همعأاو صوص ةصأطو لفن

 1 10006ا13 118 ضور /صاقرق

 1 1ماعان؟05 معزا صيرق /صاقرق

 (ح (نآ13503617اانا7) ان أتانا أن

 1 15613113 «(0 ع5 ةديع

 1111 تانال 531 ا/انال ا / حمقلا نينج /تبنم حمق /موف / ةطنح /رب /حمق

 / حمقلا تيز/ حمقلا نهد /حمق ميشر
 / ةلاخن /حمقلا نيتولغ / ةطنحلا بشع ريصع
 حمقلا نوديمأ / حمق اشن /ةطنح ةدر /حمقلا ةروشق

 1 11 10الا7 01 50/1 يرأف ريعش / ةيسراف ةظنح /تلس

 11 ©الا1 الانا 5 - الالط وهب قوم ةطنحلا ةلاخن / ةطنح رب /حمقلا

 1101| ال5 ل65 (2017101 01066 اا والعم سوليللورت

 110م360| الا 3زان5 ا ةأان أل . /عوردلا مأ/بالسا رهز /رجنخ وبأ

 |5008 5 ةريبك نيسوبك /اشابلا روطرط

 1 ةال08 515 ماأمان5 5316

 ]1 ال06 (يز عال اكان[ سافرت /ربوأ تانب /ةأمك

 1 الطلع 13 سافرط /دعرلا تنب /ةأمك

 1 الأ متع 83 هامازخ / ةبيلوت /بيلوت /يمازخ قبنز

4 



 0 [3 عمواأ5ؤأ) يبرعلا مسالا

 هاما تانت انايمد /قباش عادز

 هاعايرل تارت ظ انايماد

 201151001 /لاعس دراط /ةرافرف /لاعسلا ةشيشح ظ

 (20 1001 - الان 011 رامحلا ةسود / ةمرك فوفط

 ” يدرب شيد
 611ه افيتلا /كربلا ةبشع

 [ان]
 دن / ةيلقح اصيقوب / ءارمح اصيقوب/ ةيرادرد /اصيقوب

 يلقح رادرد / يجفخرخ / حاضرغ /راغرغ

 هازممعزال عارم ءارييغ اصيقوب

 0 /صاقر يرس / ةرسلا ةبشع / تورتشع ةرس

 ةندو / سونيف ةرس

 ]قاع 01 ضرألا ةرس

 |0103 ينزخملا بهذلا قرع

 نوعرف لصب /راف مس /ليقشا / لصنع لصب
 0(5انأا لصنع /نوعرف /نوعرف لصب
 ا ع5 قارح / ريبك صارق /صيرقلا

 803 6 قيرح / ةرجنأ

 5211 18 عذال صيرق /ةرجنأ / قيرح / ةقرح

 503115 5 ةينابسالا ةنشألا

 (20 1 ةامانأ 0 ةرذلا جانس'

 8ا30ع[ الل5[0 ْ بدنس

]7[1 0 6 ١ 
 (ر0ال/ طعزط جيجت /برعلا لوف

 8| 6عممإل طا 2ع6ع11ا/ /باغلا بنع / ليترم / ةسيوأ / ةيبنع

 يسسأ مامق

 851 ة نوال عال ةيلبج ةيبنع / ةسيوأ

41 

 1 ال632 22

 1 ن3 3

3 105511300 

 1 المآ3 5

 1 مآ

 انامل ال5 5

 الاطءان5 : 53

 انممطأ||ءن5 معم لانا صان5 0.

 النممطأ || ءان5 ن5

 ا 32

 ال0513 23

 انوأ م15 12

011123 

 ال113 مااا نا[ 32

 ال1103 ان[ 5

 ل5068

 ال5111300 021/015

 انا 1ال13113 الانا 05

 ١7/200313 مالا 82

 ١/3 ععاصطانامل مال[ 5

 ١/ةععاضأ انامل امال 5

 غ1 82



 31111 عمواأ5ذا) يبرعلا مسالا

 ٠/2163 (يرب لينس) ىف

 215 2130 /طقلا ةشيشح /لبنس / يبطلا نيدرانلا

 ينرخم نيدران

 ام0لأوم /ةاعملعم ىف

 نيدران /نايريلاف / ةجعن سخ
 813006( أءالأ[ع0ل-6015 53130 طقلا ةشيشح

 ٠/3013 اكريمأ بونرخ

 ا/ 013 اليناف

 اليناف / ةيلينو /ليناف بلحس / ةيليناف
 الما ع طمعا[ عطورع ضيبألا قيرخلا

 (2عا/2013

 معتم © عا[عاورع

 8136118681/60 )ال8175 ريصوبي /رظنلا حلصم /روروع /ةمرخ

 مدلا ةشيشح /سوردنس / ةقيشر

 ا/ عال أ / عاجوألا لك ةبشع /ةرحسلا ةبشع /مامحلا يعر

 م106015 5 نويراطسراف /مامحلا لجر

 شيول
 اسح

 80050 / اكينوريف / ةكينرو /ىشاوح ةرهز

 الن هأعم مارممعصعا ْ نيعلا ةرق

 3506( 5م6علال/عاا قبيح

 50660 ال/عأا /يشاوحلا رهز /صرب ةبشع

 ةينرخم اكينوريف /سوجملا بالبل

 8136ا2 5001 دوسألا رذجلا

 /يدنه ناسليب / مونربيو /يراغ ناسليب
 جلثلا ةرك

 نا ةطلم 83116 /صعملا ةرشق /ىناسليب نربيف

 860 0ال1056-61067 ل سولفأ

 5201ج عع

1 

7/316 353 2 5 

١/316 353 0111515 

 ١/1 عماومو اللا عطا

 ١/31 عمقمعاأو 003

 31 ومعاأو 5633

 ا/ةصاأ13 313

 ا/ةصااأ و م 3

 ا/ةصأأ15 ماقصأأ وأ ةقثقعا

 ا/عمو أ انا اطال

 ا/ عرجاء الات 062013

 ا/عروأ المل الأ[

 /٠ عمل 356 انا ةأانةأالال

 6/٠ع535تالا 15

 /٠ عر عملو ( 3

 ض/ءرمعمو 15

 ا/ععم163 26 823

 ض/ ع0 0315

83 9 

٠/0163 011/5 

  01115ا/عممموأعو

 ا/ عمم 163 5أرالام انوا طا عال

 ا/ا طال طانال قانا 51 طالالل

 ا/ امان[ طانات 0مانأ ن5



 عدوواأذؤال ينيرعلا مسالا 0 311757

 813616 طا الل نربيف / ءاملا ناسليب /ءاملا نامخ

 الأ 12مم 6 نيك سولفأ

 عمو: طا 6 /عاعم ةنسرك /ىنثك / ةنسرك

 8020 583 / ءالقاب /لوقحلا لوف/لوف

 020عم عم تاعقنتسملا لوف

 جيرحد / ةجرد

 813016 عالعل 0 شام /رجد /رمات /ايوول /ةيبول / ءايبول

 ا عم52عمان5ذ معانا ماك ظ اكنولا

 معمل ماك ةتفتلا /اكنولا

 معمار ماك / ةرحلا جسفنب / ةيليمك / ةيقانع /تاومأ جسفنب

 ةريغص اكنو /يرصم باضق / ريغص باضق
 ا/203035632 معءااللاماكأع طقلا نيع / ةكنو / ةتفت

 هان ععأ ل0161 /روطعلا جسفنب /ىلحلا جسفنبلا

 /101 أ روهزلا جسفنب

 م3051 10 أ ' جسفنب

 682156256 / ءاجره /يتالث جسفنب /ةيربلا ثولاثلا ةرهز

 م35 ناولألا ثولاث جسفنب

 مالحأ جسفنب / هيسناب / ةيرب ةياجره / يرب ثولاث
 يناتسب ثولاث /هيسناب / تايركذلا رهز / ةطق نقد
 0/1156 ضيبأ قبد /قبدلا /لادهلا

 (060251666/ال: /نابهرلا ةرجش / حيش وبأ ةشيشح /ميرم فك

 03141186 . /مامحلا ىعدم /ميهاربإ ةزجش / ءامذجلا فك .
 70 ميكس ا داهوعا هذا

 ترم نك نقفلا تح كرأ
 اكسوربال بنع / يكيرمأ بنع
 06 / ةيلاد / بنع / يلاود / مرك / بنعلا ةمرك /بنع

 / مرصح / يجاع بنع / ضيبأ بنع
 / بنع ريصع / بيبز / ففجم بنع / ةضماح ديقانع
 / ةيلادلا عومد /بنعلا ةرذب تيز /بنع سبد
 يلاودلا قرو /ةمركلا عامدأ

 ا/أطان[صانال ماانم أ[ 0 انا

 الأ ان[ مانام 15

 ا/لأءأو عمابأ 3 املأ.

0/13 32 

1/1013 983 

 الوم ةأزعم5أ5 عملا.

 /أمعو

 ال1503 0]3

 ال1503 ماقع

 الأمم 2

0001313 015 

0/013 1232 

1013 116010 

 ا/لأوا3 1120101 5

 15 116010 013/١

 ا/15ءانال تاطانا)

 ال18“ 3005-1105

 ١/1 اع 733

3 1115 

 ا/أ115 م13



س صال
 س

 6 3111| عمو 5أ5 يبرعلا مسالا

 غ0

 رمحأ بنع /بنذع

 [ الا ]
 21110: طاق اة مهل ةيطيخ ةينوطنشاو

 ا/عاكأىوصم نص مالم ةيوق ةينوطنشاو

 ا 02 ةفحاز ةيلدو

 اا/15165 5316 ءاتشلا ةرجش

 | نيسيلغ/ ةحلحل/ ينيص كليل
 مالا 23 /يداع ببع /خارفلا مس /رافلا مس

 ناركس / شيقف

[4] 
 512/| ةان؟ 00/6 ةريزنخلا ةشيشح

 ا/ عا نان [001 رفصألا رذجلا

371 ] 
 5 م3151 3/01 نابسالا ةبرح

 2218 اكوب

 228 اكوب

[2] 
 م, اكازب مى رفصأ رهز وذ تابن ,ةيكيرمألا ةرغافلا

 01751116 / ةرذ لوشيش / ةيماشلا ةرذلا /ءارفصلا ةرذلا

 ا/آ 126 ةيئابسإ ةرذ /رصم ةرذ /ةرذ رعش

 2/3 موبش /ةلس

 0006 ليبزنج /لانشفأ /ريبجنز /ليبجنز
 الآ نأ ع1 داينرز

 87030 01506 ١831/60

 ا//آ10 زانز ان يرب ردس

٠١١ 

 ا/1115 الأنا عمو 2

 الا 5م” 0م

 ا// 3551013 8

 اعل عاذو 11

 الل م1613 م2

 ا//1513613 ءطأط 655

 نال طقصأ و ورم 63

 ” الاول "اني تاق ورام "ا

 221110123 م03

2113 7/003 

 7/0603 | مط 5

70063 23 

 23101110 1«الا انا قا

1/5 7263 

 28 !71١

 2001561 0 عام أ15

 21001561 2عءانام عأ

 7121مالان5 |0أان5



 سدس يي ضي بربر رسما

311 0 

 2121ما1 ال5 اانا

 اعمواأ5ذأال © ىيرعلا مسالا
 ا م٠ 222222222666222 666969696960986 تصحو

 قبن /ردس
 لال ان فوزفز /بانع

 1 0ا//ا 0أ 10155

 كالرأوم ءالرأ وأ

 / (ردسلا رمث) قبن/ردس
 / سدقم كوش / سين

 217210! ان5 15

 2171 مال ال5 5مأ53- أ 15أ1

 زانزانط عب يا 1515 0 بلع /مود

 2121ما1 ال5 زان 3 ران ايبوجوج فزيز /قبن /بانع
 2121مالان5 الانا 5 لانز الط ع 8 ظ بانع
 2! 00 مالا | انا 3| طنا ا 00 مانا || انا مره / ليلب /طيرطر

 21/00 مالإل أ | انا 0606610 انا مره / طيرطر / طابطب /زامح

 21/00 مادال ا !ان) عع الط 35 طيرطر / طابطب /لمرق

 لمرق /ضمح / بيرث مأ/مرح
 ل ا ا ا ا ل ب ب

 2100 ماا أ | انار)١ م1

١٠١ 
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 )زر
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 فلؤملل ردص

 . ةنطفلا بهذت ةنطبلا

 . ةيسفنلاو ةبحصلا هدئاوفو بيطلا

 . ةرسآلل يبطلا دشرملا

 . همايقو همون  ليللا

 . يوقلا نمؤملا
 .ءاودو ءاذغو بارش ةيعيبطلا ةعاضرلا

 . عوج الب ةقاشرلا ىلإ كليلد
 ةيوارحصلا تاتابنلا ضعبل ةيجالعلا دئاوفلا

 . ةيبرعلا ةريزجلا يف

 . تويبلا تابرل حئاصن  ةمعطألا ظفح

 ) )09١يلمع قيبطت وحن يمالسإلا بطلا .

 )١١( البهارات  .ريذاحمو دئاوف

 : فلؤملا ناونع

 :ةروتملا ةئيدملا + ثنارتلا ناذ

 .ةروتملا ةتيدملا «كارتلا زاد

 :ةروفملا ةيدنلا هفازعلا او

 . ةرونملا ةزيدملا «ثارتلا راد

 . ةرونملا ةئيدملا «ثارتلا راد

 . ةرونملا ةنيدملا «ثارتلا راد

 .ةدج «ةرانملا راد

 .ةدج «ةرانملا راد

 «لانيلا و ىسشافتلا ناو

 لان: نستامتلااد

 .ةدج «ةرانملا راد

 ندرألا_ ١١59 نامع 78508 : ب. ص

 طنا0 © [0[11:5ع0].0112©.[1 ىنورتكلإ ديرب

 ؛!/69؟٠5 ةدايع فتاه


